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Um feliz ano novo a todos!
Sílvio Acácio Borges
Presidente da Confederação Brasileira de Judô
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2o Vice-Presidente: Danys Queiroz
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JANEIRO
FEVEREIRO

A Base Olímpica

Histórico

Especial

O Grande Mestre

Pelo Mundo

O Primeiro Passo

MARÇO

Para finalizar, ressalto o I Encontro Nacional de Kodanshas, um marco que nos trouxe muito orgulho, com a consagração do mestre
Massao Shinohara como o primeiro judoca do país a atingir o 10°
Dan, a mais alta graduação do nosso esporte. Com essa grande notícia, chegamos a 2018 de espírito rejuvenescido.

Tóquio 2020

Perfil

Mayra Aguiar

Perfil

Daniel Cargnin

Perfil

Aldi Oliveira

ABRIL

Mas o trabalho não parou por aí. Tivemos uma importante participação na Assembleia Geral da FIJ e um proveitoso encontro com o
presidente Marius Vizer. Além disso, nesta revista você vai conhecer
melhor a nova sede da CBJ, ações em relação à arbitragem, bem
como o novo Conselho Nacional de Graus.

Calendário 2018

Pelo Brasil
Número 1

Entrevista
Tiago Camilo

Arbitragem

Trabalho Contínuo

MAIO

Os resultados do ano de 2017 mostram a força do judô brasileiro. Entre
outros destaques, pela primeira vez na História nós conquistamos
medalhas de ouro numa mesma temporada nos três Campeonatos
Mundiais: Sênior (Mayra Aguiar), Sub-21 (Daniel Cargnin) e Sub-18
(Aldi Oliveira). Outra conquista inédita foi a prata na competição por
equipes mistas no Mundial Sênior, uma nova disputa que vai estrear
no programa olímpico nos Jogos de Tóquio. Parabéns aos judocas e
a todos os que contribuíram para o sucesso dos atletas!
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Treinamento de Campo - F & M
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SP
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03 e 04
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Pan American Open
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22 abr - 02 mai
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A Definir

21 e 22
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San Jose

27, 28 e 29
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27, 28 e 29
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CHI

05 e 06

CBI: Taça Brasil Sub 21

Belo Horizonte

MG

BRA

11 a 13

Grand Slam - F & M

Baku

AZE

13 a 22

Estágio Internacional Sub 18 F & M

A Definir

POL

19 e 20

Campeonato Brasileiro Sub 21

Lauro de Freitas

31 mai - 06 jun

Estágio Internacional Sub 21 F & M

Leibnitz

02 e 03

Campeonato Brasileiro Sub 18

Lauro de Freitas

08 a 24

Treinamento de Campo Internacional - F& M

Hamamatsu/Tóquio

JPN

15 a 17

Grand Prix - F & M

Cancun

MEX

30 jun e 01 jul

Campeonato Brasileiro Sub 13

A Definir

BRA

CE

BA

PAÍS

BRA

CRO

BRA
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BA

BRA
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Amigos e amigas judocas,

O tempo passa tão rápido que 2018 já está aí. Em
breve, nossa gestão completará um ano à frente
da Confederação. E, neste momento de virada do
calendário, nós refletimos sobre o que se passou
neste começo de trabalho com a certeza de que
foram muitos desafios, superados com coragem e determinação.

cbj.com.br

Para ver o calendário completo de
eventos para 2018, acesse
www.cbj.com.br/documentos
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A BASE OLÍMPICA

Com planejamento e antecedência,
CBJ fecha parceria para fazer da
cidade de Hamamatsu o local de
treinamento da seleção nos Jogos

>> O presidente da CBJ

Silvio Acácio Borges esteve
em Hamamatsu e foi recebido
pelo prefeito Yasumoto Suzuki

Fotos: Arquivo Pessoal e Lara Monsores

Ainda faltam mais de 900 dias para a cerimônia de abertura de Tóquio 2020. Mas, quando se tem o
lema “Preparados Para Vencer”, nunca é cedo demais para colocar em prática o planejamento. Por isso,

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017

a Confederação Brasileira de Judô deu em 2017 um importante passo na preparação rumo aos Jogos Olímpicos. Em parceria com
o Comitê Olímpico do Brasil, a CBJ estabeleceu a cidade japonesa de Hamamatsu como base da seleção brasileira de judô para a
aclimatação olímpica.
O acerto foi confirmado no mês de junho, quando uma delegação com 19 atletas e a comissão técnica da equipe adulta foi para o Japão
com o objetivo de conhecer e fazer os primeiros testes nas instalações esportivas que atenderão à seleção no período pré-Jogos.
No fim do mês de novembro, o presidente Silvio Acácio Borges foi pessoalmente a Hamamatsu, a fim de conhecer a cidade e estreitar
os laços de cooperação e amizade com o prefeito
Yasutomo Suzuki.
“É uma satisfação muito grande firmar essa
parceria com a cidade de Hamamatsu e suas
autoridades. Temos certeza de que contaremos
com toda a estrutura necessária para a nossa delegação, além da hospitalidade sem igual do povo
japonês. O Japão é a casa do judô, e Hamamatsu
é a casa do judô brasileiro”, afirmou o presidente.
As negociações com Hamamatsu começaram em
2015, quando representantes da cidade contataram
a CBJ. Em 2016, dirigentes brasileiros receberam o
prefeito Yasutomo Suzuki na sede do COB, no Rio,
e em novembro do mesmo ano a Confederação
mandou uma comitiva à cidade para vistoriar as
instalações.
“Vimos muitas vantagens na cidade, como o fato de
terem uma grande comunidade brasileira, a maior do Japão. Isso traz facilidades, principalmente, em relação
à alimentação. A comunidade local
também é muito unida e disposta
a nos ajudar. Vamos tentar fazer
>> Em agosto, a comitiva de Hamamatsu foi recebida na CBJ
uma pré-seleção de atletas locais para
apoiarem os treinos da seleção brasileira no período em que ficarmos em Hamamatsu na aclimatação para os
Jogos Olímpicos. Então, não vão faltar feijão e bons treinos para os nossos atletas”, afirmou Ney Wilson, gestor
de Alto Rendimento da CBJ.
Como retribuição, a CBJ abriu suas portas em agosto de 2017 para a visita de uma comitiva de autoridades
de Hamamatsu, comandada pelo prefeito Yasutomo Suzuki.
“Faremos tudo o que for necessário fazer para aprimorar as instalações e oferecer as melhores condições
para que a seleção brasileira possa brigar por medalhas nos Jogos de Tóquio”, prometeu Suzuki. “É uma honra
ser a casa de uma das melhores seleções de judô do mundo.”
O objetivo da CBJ em escolher um local fora de Tóquio é manter a estratégia que deu certo nos Jogos de Londres 2012 e
do Rio 2016, quando a equipe olímpica concentrou-se em Sheffield e em Mangaratiba, respectivamente, para os últimos
treinamentos antes das competições olímpicas. Em Londres, o judô conquistou quatro medalhas com Sarah Menezes (ouro),
Felipe Kitadai (bronze), Mayra Aguiar (bronze) e Rafael “Baby” Silva (bronze). No Rio foram três, com Rafaela Silva (ouro), Mayra
Aguiar (bronze) e Baby (bronze), novamente.
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TÓQUIO

HAMAMATSU
POPULAÇÃO:
Aproximadamente 800 mil habitantes
LOCALIZAÇÃO:
A cerca de 250km de Tóquio
PROVÍNCIA:
Shizuoka
PRESENÇA BRASILEIRA:
Mais de 15 mil brasileiros
CURIOSIDADE:
O pinheiro (“matsu”, em japonês) é árvore
símbolo da cidade e muito comum na região.

“TEMOS CERTEZA DE QUE CONTAREMOS
COM TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA
PARA A NOSSA DELEGAÇÃO, ALÉM DA
HOSPITALIDADE SEM IGUAL DO POVO
Fonte: site Canal Hamamatsu
JAPONÊS. O JAPÃO É A CASA DO JUDÔ, E
HAMAMATSU É A CASA DO JUDÔ BRASILEIRO”
“

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017
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Nova sede da Confederação,
no Rio de Janeiro, está
de portas abertas para a
comunidade do judô brasileiro

Fotos: Arquivo Pessoal e Lara Monsores

Os demais pavimentos são divididos em áreas de trabalho com dois banheiros exclusivos (masculino e feminino),
todos servidos por escada e elevador para mobilidade.
No térreo, ficam as áreas de Administrativo, Arbitragem e
Comunicação, além de uma copa. No primeiro andar, estão
as áreas do Alto Rendimento, Base, e Eventos Nacionais,
e um espaço para acomodar reuniões de trabalho. No segundo piso, ficar o setor Financeiro. A Presidência ocupa
o terceiro andar.
No total, o imóvel possui área útil de 357 metros quadrados e área de construção de 421 metros quadrados.
Além de alguns dos principais dirigentes do judô brasileiro, estiveram na nova sede em 2017 autoridades como o
presidente do COB Paulo Wanderley Teixeira, que é presidente de honra da CBJ; e Yasutomo Suzuki, o prefeito de
Hamamatsu, cidade que servirá de base para a seleção
brasileira de judô nos Jogos Tóquio 2020. Medalhistas
olímpicos como Tiago Camilo e o japonês Masashi
Nishiyama também conheceram o local.
“Estamos a cada dia mais fazendo da nova sede a casa do
judô brasileiro. Chegamos não tem muito tempo, mas já
estamos à vontade. Reitero que as portas estão sempre
abertas aos judocas. Queremos estar próximos daqueles
que fazem o nosso esporte no dia a dia”, disse o presidente
Silvio Acácio Borges.
marca principal
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administrativa no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Tom
Jobim foi fechada e a CBJ passou a ter um novo endereço,
desde o dia 2 de janeiro: Rua Capitão Salomão 40, Humaitá, na
Zona Sul do Rio de Janeiro.
Desde os primeiros momentos, o novo lar tem suas portas abertas para a comunidade do judô brasileiro. Este ano, dezenas de
presidentes de federações estiveram presentes à nova sede,
atendendo ao convite do presidente Silvio Acácio Borges.
“É uma satisfação enorme ter aqui aqueles que formam o alicerce de nossa entidade. Estamos incentivando os dirigentes
estaduais a virem ao Rio para conhecer a nossa casa, nossa
nova sede, nossa nova identidade, para que possamos estreitar ainda mais esta relação que o judô nos proporciona”,
afirmou Silvio Acácio, na ocasião em que recebeu no Rio de

Janeiro os presidentes de Federações Josmar Amaral (Goiás), Luiz
Gonzaga Filho (Distrito Federal) e Alessandro Puglia (São Paulo).
A nova base da Confederação fica localizada a cerca de 25
minutos de carro dos dois principais aeroportos do Rio de
Janeiro: Santos Dumont e Galeão. Em cerca de 45 minutos de
automóvel, é possível ir da CBJ ao Parque Olímpico da Barra,
local que recebeu as competições de judô nos Jogos Rio 2016,
abriga o Centro de Treinamento do Time Brasil e, em 2018,
será sede do Comitê Olímpico do Brasil (COB).
Além da localização estratégica, o prédio conta com uma estrutura moderna e adequada às necessidades da Confederação.
Com sofisticado padrão de acabamento, o edifício é dividido
em térreo e três pavimentos. No andar térreo, há uma recepção equipada com serviço de porteiro eletrônico e circuito
fechado de TV para segurança. O acesso é feito por meio de
porteiro eletrônico, com a entrada protegida da rua por esquadria de aço escovado e vidro serigrafado, estampado com
a logomarca da CBJ.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
Rua Capitão Salomão, 40
Humaitá - Rio de Janeiro - RJ
22271-040

>> Num momento de descontração e confraternização, o presidente Silvio Acácio Borges se reúne
com a equipe de colaboradores da CBJ na nova sede
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O ano de 2017 foi de muitas novidades para a
Confederação Brasileira de Judô (CBJ). E talvez
a mais simbólica delas tenha sido a mudança
para a nova casa. Na virada do ano passado, a antiga sede
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Nova sede da Confederação,
no Rio de Janeiro, está
de portas abertas para a
comunidade do judô brasileiro

Fotos: Arquivo Pessoal e Lara Monsores
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BRASIL
AFORA
É bom lembrar que a sede administrativa,
no Rio de Janeiro, é apenas parte da
estrutura da CBJ no país. Confira outros
locais importantes do desenvolvimento do
trabalho da Confederação no Brasil.

1. LAURO DE FREITAS
A Confederação conta em Lauro de Freitas, na Bahia, com o Centro PanAmericano de Judô, o maior centro de treinamento da modalidade nas Américas
e um dos maiores do mundo. Entregue em julho de 2014, o equipamento integra a
Rede Nacional de Treinamento e é um dos maiores legados estruturais dos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Desde sua inauguração, vem sendo utilizado pela CBJ como
sede de competições nacionais, seminários e treinamentos de campo das seleções
brasileiras. Já recebeu também eventos de outras modalidades, como tênis de
mesa e luta olímpica.
A estrutura oferece o que há de mais moderno para a prática do judô: ginásio
climatizado, auditório com 200 lugares, restaurante, piscina semiolímpica, quadra
poliesportiva de 18x36m², salas de apoio e arquibancada para 1.900 lugares.

2. PINDAMONHANGABA
A Confederação tem outra base importante em Pindamonhangaba, interior de
São Paulo. Em parceria com o Hotel Colonial Plaza, a CBJ utiliza o local desde o
ciclo olímpico dos Jogos Rio 2016. A estrutura inclui dojô em área climatizada,
equipamentos para preparação física dos atletas e área de convivência para
os momentos de descanso da equipe.
Pindamonhangaba também é sede frequente de treinamentos de campo
tanto da seleção sênior como das seleções de base. Entre outras vantagens,
o local oferece uma posição estratégica, a meio caminho do Rio de Janeiro
e de São Paulo, as duas maiores cidades do país. O CT fica a cerca de
uma hora de automóvel do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
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3. CT TIME BRASIL
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No Rio de Janeiro, outra base
importante de trabalho é o CT do
Time Brasil, localizado no Parque
Aquático Maria Lenk, na Barra da
Tijuca. A Sala de Esportes de Combate
foi projetada pela judoca olímpica Daniela
Polzin e conta com equipamentos de
filmagem para análise de movimento,
sala de musculação com equipamentos
específicos para as modalidades, sala de
descanso, sala de avaliação e área de luta.
O CT tem ainda Sala de Treinamento Funcional,
com cerca de 280m² e equipamentos de
preparação de atletas de alto rendimento
como bolas medicinais, bolas para a prática
de exercícios de pilates, barras e halteres
de treinamento e competição, além de seis
estações específicas para treinamento
funcional e barras de escalada. O piso do local
também foi especialmente preparado, para
melhor absorção de impacto.
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I Encontro Nacional de Kodanshas levou
cerca de 150 professores ao Clube Paineiras
do Morumby, em São Paulo, em tarde de
reencontros e homenagens
Fotos:Paulo Pinto

“ESPERO QUE SEJA O
PRIMEIRO DE MUITOS
ENCONTROS, PARA NOS
INTEGRARMOS MELHOR.
AFINAL, OS KODANSHAS SÃO
AS RAÍZES DO JUDÔ”
“É uma oportunidade única de reunirmos tantos Kodanshas que
existem no Brasil para conversarmos e alinharmos o pensamento
do mestre Jigoro Kano. Espero que seja o primeiro de muitos encontros, para nos integrarmos melhor. Afinal, os Kodanshas são
as raízes do judô”, acrescentou Hatiro Ogawa.
Além do evento, os Kodanshas de todo o Brasil foram convidados
para acompanhar no dia seguinte o SuperDesafio BRA de Judô,
realizado no Esporte Clube Pinheiros, também em São Paulo, em
que o Brasil superou a Itália por 4 a 1.
“Fiquei surpreso com o convite, me senti muito prestigiado e
acho que todos ficaram felizes. Essa troca de palavras deveria
acontecer todo ano”, encerrou Ademir Schultz, de Santa Catarina.
Ainda no dia seguinte ao Encontro, foi realizada uma
Assembleia Geral Extraordinária, atendendo a uma convocação do presidente Silvio Acácio Borges, em que foi encaminhada a adequação do estatuto da CBJ.
marca principal

>> CBJ reuniu dezenas de kodanshas brasileiros num encontro inédito

cores
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Vincki, ressaltando a força feminina do judô brasileiro. “Pra mim é
uma honra participar desse 1º Encontro”, disse Soraia André.
A programação começou com a cerimônia de posse da nova
Comissão de Nacional de Graus da CBJ. Em seguida, os professores Shuhei Okano e Michiharu Sogabe ministraram palestras
sobre “História, Filosofia e Pensamento do mestre Jigoro Kano” e
sobre a “Conduta de um Kodansha”. O sensei Okano desenvolveu
o tema “Judô é disciplina, respeito e educação”.
“Esse evento tem uma importância muito grande, pois nos proporcionou rever os amigos antigos e, da mesma forma, fortalecer
ainda mais o judô do Brasil”, descreveu o faixa vermelha 9º dan,
Yoshihiro Okano, de 79 anos, sendo 62 deles dedicados ao judô.
“Os Kodanshas vão deixar muito legado para as gerações futuras e
é neste tipo de encontro que podemos discutir que tipo de legado
será este. O kodansha acaba sendo uma pessoa de referência para
a sociedade e isso é uma honra muito grande”.

PAULO WANDERLEY TEIXEIRA
PROMOVIDO AO 8º DAN
Durante o I Encontro Nacional de Kodanshas, Paulo Wanderley
Teixeira, ex-presidente da CBJ e atual presidente do Comitê
Olímpico do Brasil (COB), recebeu uma homenagem surpresa
da CBJ. Com mais de 40 anos dedicados ao judô, recebeu o 8º
Dan, promoção de grau solicitada por 25 presidentes de Federações estaduais presentes à última Assembleia Geral da CBJ.
“É uma honra muito grande receber essa graduação. Minha
última graduação foi em 1997, há exatos 20 anos. Enquanto
estive na CBJ fui sempre muito criterioso em relação a essa
graduação pelo respeito que tenho a ela. Fico muito orgulhoso
e, de certa forma, envaidecido por receber uma graduação tão
alta. Muito obrigado a todos que participaram dessa honraria.
Eu me sinto, realmente, lisonjeado”, agradeceu.

>> Solange Pessoa Vincki, Soraia André e Nilza Guimarães: a força feminina
no encontro dos kodanshas

“AS MULHERES KODANSHAS
FORAM REPRESENTADAS POR
PIONEIRAS DA MODALIDADE
COMO SORAIA ANDRÉ, NILZA
GUIMARÃES E SOLANGE PESSOA
VINCKI, RESSALTANDO A FORÇA
FEMININA DO JUDÔ BRASILEIRO”

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017

O primeiro encontro é sempre emocionante — As mulheres kodanshas foram representadas por pioneiras da momesmo para os mais sábios mestres. Em uma iniciativa dalidade como Soraia André, Nilza Guimarães e Solange Pessoa
inédita, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) realizou no dia
18 de novembro o 1º Encontro Nacional de Kodanshas, promovido
em parceria com a Federação Paulista de Judô. Foi uma tarde de
reencontros e homenagens que reuniu cerca de 150 professores, ex-atletas e medalhistas olímpicos de todo o país no Clube
Paineiras do Morumby (SP).
“Eu me sinto muito feliz e realizado por estar tendo a oportunidade de liderar a CBJ neste momento histórico, de ter a parceria
de todos que estiveram presentes e de poder fazer um pouquinho mais a cada dia pelo judô brasileiro”, ressaltou Silvio Acácio
Borges, presidente da CBJ, ainda no evento.
Entre os presentes estavam alguns dos professores mais graduados do país, a começar por Massao Shinohara, que recebeu o 10º
Dan durante o encontro (veja reportagem especial nas próximas
páginas). Também marcaram presença Odair Borges, Paulo Duarte,
Uichiro Umakakeba, além de velhos conhecidos do esporte, como
os medalhistas olímpicos Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Luiz
Onmura, Henrique Guimarães, Douglas Vieira, entre outros.

marca secundária / horizontal
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O GRANDE
MESTRE

Aos 92 anos, Massao Shinohara
recebe 10º Dan e entra para
história do esporte nacional
ao se tornar o judoca mais
graduado do Brasil

>> Massao Shinohara e o filho Luiz Shinohara, técnico da seleção brasileira

“MUITO OBRIGADO A TODOS
PELA PRESENÇA E A TODOS
QUE ME AJUDARAM A
CHEGAR ATÉ AQUI NESSES
77 ANOS DE JUDÔ.
ESTOU MUITO
EMOCIONADO”

Fotos:Paulo Pinto
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Aos 92 anos, Shinohara entrou para a história do esporte ao receber a faixa vermelha 10º Dan, em cerimônia realizada no dia 17 de
novembro na Associação de Judô Vila Sônia, em São Paulo.
O 10º Dan é a mais alta graduação do judô, e Massao é o primeiro judoca do Brasil a atingir esse status.
“O dia de hoje é muito especial. Muito obrigado a todos pela presença e a todos que me ajudaram a chegar até aqui nesses 77 anos de
judô. Estou muito emocionado. Muito obrigado”, agradeceu Massao diante de seus alunos e dos convidados.
Na noite da homenagem, o dojô da Vila Sônia recebeu parentes, amigos, alunos, ex-alunos, professores kodanshas e medalhistas
olímpicos, como Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Carlos Honorato, Luiz Onmura, Henrique Guimarães, Rafael Silva “Baby”, Leandro
Guilheiro, além de autoridades, como o presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges, e o presidente da Federação Paulista de Judô,
Alessandro Puglia, responsáveis por entregar o diploma e a faixa ao sensei Massao.
“É preciso sempre reverenciar Massao Shinohara por sua conduta e pelo que ele representa para o judô brasileiro. Sua história está
escrita em cada um de seus alunos, de seus amigos e de sua família. Só me resta agradecer por poder participar desse grande momento do judô nacional, realizando a merecida outorga de 10º Dan ao sensei Massao Shinohara”, afirmou o presidente da CBJ Silvio
Acácio Borges.
Filho de imigrantes japoneses criado em Embu das Artes, São Paulo, Massao começou a praticar judô em 1940, aos 15 anos. Sua forma
de lutar chamou a atenção de Ryuzo Ogawa, um dos grandes mestres de judô do Brasil, com quem passou a treinar em São Paulo até
se tornar professor.
Em 1956, fundou a Associação de Judô Vila Sônia numa garagem alugada. Conciliava as aulas com o trabalho de transportador de legumes. Com a ajuda do amigo Jorge Tatsumi e dos pais de seus alunos, angariou recursos para comprar um terreno maior e construiu
sozinho o que é o atual dojô da Associação de Judô Vila Sônia, fundado em 1986.
Massao Shinohara foi técnico da seleção brasileira de judô nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, em que Douglas Vieira conquistou a medalha de prata, e Luiz Onmura e Walter Carmona conquistaram o bronze.
Em sua trajetória como professor, Massao formou grandes faixas
pretas brasileiros, entre eles seu próprio filho, Luiz Shinohara, técnico da seleção masculina do Brasil desde 2002.
“Dentro do tatame, meu pai sempre cobrou muito, especialmente
na parte de disciplina. Mas fora do tatame, ele é simpático e até
engraçado”, descreveu Luiz Shinohara.
“O sensei sempre foi uma pessoa rígida em relação aos fundamentos do judô, mas ao mesmo tempo muito doce com todos
nós”, afirmou Aurélio Miguel, primeiro campeão olímpico do judô
brasileiro e pupilo do mestre Massao.

“O SENSEI SEMPRE FOI UMA
PESSOA RÍGIDA EM RELAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DO JUDÔ,
MAS AO MESMO TEMPO MUITO
DOCE COM TODOS NÓS”

>> Aurélio Miguel é pupilo
do sensei Massao Shinohara

>> O presidente da CBJ Silvio Acácio Borges, mestre Massao Shinohara e o presidente
da Federação de São Paulo Alessandro Puglia
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Poucos fizeram tanto pelo judô no Brasil quanto Massao Shinohara. E a comunidade brasileira do judô,
oficialmente representada pelos Kodanshas em seu primeiro Encontro Nacional, reverenciou o Mestre
e referenciou a iniciativa da CBJ e de seu presidente na outorga de um reconhecimento inesquecível.
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>> O Brasil conquistou a
inédita medalha por equipes
mistas, novidade do ciclo
olímpico de Tóquio 2020

Paulo Pinto

O PRIMEIRO PASSO
Brasileiros começam bem ciclo olímpico pós-Rio 2016 com
13 pódios nos Mundiais de 2017 e medalhas de ouro no
Sênior, Sub-21 e Sub-18
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Os Campeonatos Mundiais de 2017 marcaram para
valer o início do ciclo rumo aos Jogos Olímpicos de
Tóquio 2020. E o Brasil mostrou, novamente, porque é considerado uma das potências mundiais no
judô. Pela primeira vez na História, o país conquistou medalhas de
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ouro em três Mundiais, numa só temporada: Sênior, Sub-21 e Sub18. Mayra Aguiar, Daniel Cargnin e Aldi Oliveira escreveram esse
capítulo dourado, que você vai ler ao longo das próximas páginas.
Além dos ouros, o excelente desempenho da seleção juvenil, que
obteve o melhor resultado da História para o país, com seis medalhas no Mundial de Santiago, mostra como o trabalho integrado
das áreas da Confederação Brasileira de Judô vem pavimentando
o caminho da renovação a longo prazo. Aldi Oliveira (ouro/50kg),
Amanda Arraes (bronze/44kg), Gabriela Moraes (prata/63kg),
Millena Silva (prata/70kg) e Luiza Cruz (bronze/+70kg) foram os
medalhistas individuais no Sub-18, onde o Brasil ainda conquistou
a prata na disputa por equipes mistas. E teve mais no Sub-21,

em que o país subiu ao pódio duas vezes, com Daniel Cargnin
(ouro/66kg) e Beatriz Souza (bronze/+78kg).
“Um dos pontos mais relevantes que podemos destacar é a
descentralização internacional dos resultados tanto na Base,
quanto no Sênior. Tivemos medalhistas mundiais de sete estados diferentes e de todas as regiões do Brasil”, pontuou Marcelo
Theotônio, gestor das categorias de base da CBJ.
No Sênior, o Brasil também teve um resultado muito expressivo
no Mundial de Budapeste, disputado na virada de agosto para setembro. Com um ouro, uma prata e dois bronzes nas disputas individuais com Mayra Aguiar, David Moura, Érika Miranda e Rafael
Silva, respectivamente, o país ficou no quarto lugar no quadro
geral de medalhas. Além disso, a seleção mostrou força na inédita
competição por equipes mistas e conquistou a medalha de prata
nessa que será a nova prova olímpica do judô em 2020.
“Começar o primeiro Campeonato Mundial pós-Olimpíada com
esse resultado de cinco medalhas só dá mais motivação, não só

aos atletas, como à comissão técnica, à direção da CBJ, aos nossos
patrocinadores”, avaliou Ney Wilson, gestor de Alto Rendimento
da CBJ. “Isso aumenta muito a autoconfiança de toda a equipe, o
que é fundamental num início de ciclo olímpico para que a gente
possa construir ao longo dos próximos três anos um trabalho que
nos permita fazer um resultado semelhante em Tóquio.”
Opinião corroborada pelo presidente da CBJ, Silvio Acácio
Borges, que esteve na capital húngara acompanhando de perto
os triunfos brasileiros.
“Esse Mundial foi muito especial em diversos aspectos. Foi a minha primeira vez em eventos internacionais como presidente da
CBJ, onde pude fazer uma aproximação maior com a Federação
Internacional de Judô, com a Confederação Pan-Americana de
Judô, tudo ao mesmo tempo. E foi muito positivo poder compartilhar com os atletas e a comissão técnica da equipe principal
essas conquistas e medalhas. Isso nos deixa satisfeitos e mais
motivados para seguir trabalhando duro até Tóquio 2020.”
O primeiro pódio brasileiro veio no segundo dia do Mundial.
Érika Miranda (52kg) manteve a regularidade dos últimos anos
e conquistou a quarta medalha consecutiva em Campeonatos
Mundiais. Ela derrotou ninguém menos do que Majlinda Kelmendi
(Kosovo), atual campeã olímpica e bi mundial, na disputa pelo
bronze.
“O meu jogo bate melhor com atletas com o estilo de luta dela,
mais físico, mais força. Acho que por isso eu entrei bastante confiante, mesmo sabendo que ia enfrentar a atual campeã olímpica.
É um resultado especial, estou muito feliz”, disse.

Mayra Aguiar (78kg) entrou em ação no sexto dia e comandou
a arrancada brasileira. Enfileirou adversárias com golpes fortes
e retomou o backnumber vermelho ao derrotar a então campeã
mundial Mami Umeki, do Japão, na final, para conquistar seu segundo título mundial (Veja mais sobre o ouro de Mayra nas próximas páginas).
No último dia de competições individuais, em dobradinha inédita,
os pesos-pesados masculinos garantiram mais duas medalhas
para o país, com a prata de David Moura e o bronze de Rafael
Silva “Baby”.
Para conquistar sua primeira medalha em Mundiais, David colecionou waza-aris e ippons até chegar à grande final contra o
francês Teddy Riner, imbatível desde 2010. Em luta estratégica,
conseguiu resistir até o golden score, quando foi projetado por
waza-ari e Riner conquistou seu nono título mundial. Nada que
tirasse de David a satisfação.
“É um sonho, uma grande medalha. Uma conquista que me deixa
sem palavras. Eu saí da final com um gostinho de quero mais, pois
fiz uma boa luta final e uma excelente competição. Vou continuar
trabalhando no mesmo caminho que eu estou para no próximo
Mundial buscar o ouro”, disse.
Antes de chegar à final, o francês havia passado por Rafael Silva nas
quartas. Baby recuperou-se da derrota vencendo Daniel Allerstoffer,
da Áustria, na repescagem, e garantiu a medalha ao superar o anfitrião Barn Bor. Com esse resultado, Rafael aumentou sua coleção de
pódios mundiais para três: uma prata e dois bronzes.
“É difícil se manter num alto nível de rendimento, sempre estando
entre os melhores. Estou feliz de continuar brigando para chegar
em 2020 em condições de lutar bem. Para mim é uma honra muito
grande conseguir um pódio nesse Mundial”, comemorou.
A sequência de pódios dos últimos dois dias do Mundial Individual
deu uma injeção de ânimo nos atletas brasileiros para retornarem
ao tatame em busca da inédita medalha no Mundial por Equipes
Mistas. Foi a primeira vez que a FIJ testou esse formato de disputa,
que valerá medalha olímpica a partir dos Jogos de Tóquio 2020.
Depois de passar por Polônia (5 a 1), Canadá (5 a 1) e Rússia (4 a
2), o esquadrão verde-amarelo formado por Érika Miranda (57kg),
Rafaela Silva (57kg), Maria Portela (70kg), Maria Suelen Altheman
(+70kg), Beatriz Souza (+70kg), Marcelo Contini (73kg), Eduardo
Katsuhiro (73kg), Victor Penalber (90kg), Eduardo Bettoni (90kg),
Rafael Silva (+90kg) e David Moura (+90kg) encarou a fortíssima
equipe do Japão. Apesar da derrota (6 a 0), grande parte das
lutas foi equilibrada, e Brasil mostrou que poderá brigar por uma
medalha a mais em Tóquio 2020..
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

BRASIL NOS
MUNDIAIS 2017
SÊNIOR
1 OURO
2 PRATAS
2 BRONZES

SUB-21
1 OURO
1 BRONZE

SUB-18
1 OURO
3 PRATAS
2 BRONZES
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aos atletas, como à comissão técnica, à direção da CBJ, aos nossos
patrocinadores”, avaliou Ney Wilson, gestor de Alto Rendimento
da CBJ. “Isso aumenta muito a autoconfiança de toda a equipe, o
que é fundamental num início de ciclo olímpico para que a gente
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Internacional de Judô, com a Confederação Pan-Americana de
Judô, tudo ao mesmo tempo. E foi muito positivo poder compartilhar com os atletas e a comissão técnica da equipe principal
essas conquistas e medalhas. Isso nos deixa satisfeitos e mais
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e conquistou a quarta medalha consecutiva em Campeonatos
Mundiais. Ela derrotou ninguém menos do que Majlinda Kelmendi
(Kosovo), atual campeã olímpica e bi mundial, na disputa pelo
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“O meu jogo bate melhor com atletas com o estilo de luta dela,
mais físico, mais força. Acho que por isso eu entrei bastante confiante, mesmo sabendo que ia enfrentar a atual campeã olímpica.
É um resultado especial, estou muito feliz”, disse.

Mayra Aguiar (78kg) entrou em ação no sexto dia e comandou
a arrancada brasileira. Enfileirou adversárias com golpes fortes
e retomou o backnumber vermelho ao derrotar a então campeã
mundial Mami Umeki, do Japão, na final, para conquistar seu segundo título mundial (Veja mais sobre o ouro de Mayra nas próximas páginas).
No último dia de competições individuais, em dobradinha inédita,
os pesos-pesados masculinos garantiram mais duas medalhas
para o país, com a prata de David Moura e o bronze de Rafael
Silva “Baby”.
Para conquistar sua primeira medalha em Mundiais, David colecionou waza-aris e ippons até chegar à grande final contra o
francês Teddy Riner, imbatível desde 2010. Em luta estratégica,
conseguiu resistir até o golden score, quando foi projetado por
waza-ari e Riner conquistou seu nono título mundial. Nada que
tirasse de David a satisfação.
“É um sonho, uma grande medalha. Uma conquista que me deixa
sem palavras. Eu saí da final com um gostinho de quero mais, pois
fiz uma boa luta final e uma excelente competição. Vou continuar
trabalhando no mesmo caminho que eu estou para no próximo
Mundial buscar o ouro”, disse.
Antes de chegar à final, o francês havia passado por Rafael Silva nas
quartas. Baby recuperou-se da derrota vencendo Daniel Allerstoffer,
da Áustria, na repescagem, e garantiu a medalha ao superar o anfitrião Barn Bor. Com esse resultado, Rafael aumentou sua coleção de
pódios mundiais para três: uma prata e dois bronzes.
“É difícil se manter num alto nível de rendimento, sempre estando
entre os melhores. Estou feliz de continuar brigando para chegar
em 2020 em condições de lutar bem. Para mim é uma honra muito
grande conseguir um pódio nesse Mundial”, comemorou.
A sequência de pódios dos últimos dois dias do Mundial Individual
deu uma injeção de ânimo nos atletas brasileiros para retornarem
ao tatame em busca da inédita medalha no Mundial por Equipes
Mistas. Foi a primeira vez que a FIJ testou esse formato de disputa,
que valerá medalha olímpica a partir dos Jogos de Tóquio 2020.
Depois de passar por Polônia (5 a 1), Canadá (5 a 1) e Rússia (4 a
2), o esquadrão verde-amarelo formado por Érika Miranda (57kg),
Rafaela Silva (57kg), Maria Portela (70kg), Maria Suelen Altheman
(+70kg), Beatriz Souza (+70kg), Marcelo Contini (73kg), Eduardo
Katsuhiro (73kg), Victor Penalber (90kg), Eduardo Bettoni (90kg),
Rafael Silva (+90kg) e David Moura (+90kg) encarou a fortíssima
equipe do Japão. Apesar da derrota (6 a 0), grande parte das
lutas foi equilibrada, e Brasil mostrou que poderá brigar por uma
medalha a mais em Tóquio 2020..
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UM É BOM,
DOIS É MAYRA
O bicampeonato inédito da
brasileira teve inspiração caseira
e “pancadão” motivacional

Fotos: Marina Mayorova e Gabriela Sabau
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Única judoca brasileira com duas medalhas olímpicas (bronzes em Londres 2012 e no Rio 2016) e
maior recordista do Brasil em pódios Mundiais (ouro
em Chelyabinsk 2014 e Budapeste 2017; prata em
Tóquio 2010; bronze em Paris 2011 e Rio 2013). Em

18

2017, o fenômeno Mayra Aguiar brilhou novamente nos tatames e
anotou mais um recorde para sua galeria ao conquistar o bicampeonato mundial em Budapeste, Hungria, e igualar o feito de seu maior
ídolo, João Derly, até então único brasileiro a ostentar dois títulos
mundiais (Cairo 2005 e Rio 2007).
Forjada no dojô da Sogipa, em Porto Alegre, a gaúcha de 26 anos
teve contribuição significativa nos dois títulos de Derly, “caindo” para
seu colega de clube e seleção no processo de preparação dele para
os Mundiais do Cairo e do Rio. Dez anos depois, lá estava a pupila
repetindo o feito de seu ídolo.
“Com certeza o João foi uma inspiração para mim desde novinha”,
lembra. “Fiquei muito feliz com esse título! Eu estava muito focada,
tinha me preparado muito. Sabia o quanto era importante e o quanto
é gostoso ganhar o Mundial. E agora sou bicampeã.”
Mayra começou avassaladora com duas vitórias em sequência.
Primeiro sobre a jovem Klara Apotekar, da Eslovênia, e depois sobre
a austríaca Bernadette Graf.
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“O PRINCIPAL FOI MANTER
A CABEÇA SOB CONTROLE
E FICAR FOCADA SEMPRE.
CADA LUTA QUE PASSOU,
CADA VITÓRIA FOI UM
DEGRAUZINHO A MAIS”
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>> Mami Umeki
no tatame e Mayra
campeã

Nas quartas de final, o reencontro com Audrey Tcheuméo um ano
após perder a semifinal olímpica para a francesa. A brasileira chegou
a ser punida duas vezes, mas conseguiu projetar a rival, pontuando
com um waza-ari e imobilizando, na sequência, fazendo Tcheuméo
desistir do combate. Ippon e vaga na semifinal contra a japonesa
Ruika Sato.
A quarta luta foi mais equilibrada ainda, com punições para os dois
lados. Cada atleta levou dois shidos, ficando no limite da eliminação
pelo terceiro. Até que Mayra conseguiu projetar Sato e marcar um
waza-ari a um minuto do fim do combate. A japonesa veio para cima,
mas a experiência de oito participações em Mundiais pesou a favor
da brasileira, que conseguiu defender-se e evitar o terceiro shido,
garantindo-se na final.
E veio outra japonesa pelo caminho. Só que desta vez era a detentora do título mundial Mami Umeki. Mayra se mostrou mais agressiva
desde o princípio. Umeki sofreu dois shidos e só no minuto final do
tempo regulamentar esboçou uma reação a fim de evitar mais uma
punição. A luta seguiu para o golden score, onde Mayra foi implacável. Logo de cara surpreendeu a adversária e marcou o waza-ari
campeão.
“O principal foi manter a cabeça sob controle e ficar focada sempre. Cada luta que passou, cada vitória foi um degrauzinho a mais.
Essa foi a minha segunda competição depois dos Jogos Olímpicos.
Gosto de ficar um tempo fora, poder me preparar melhor, fazer treino de base. É muito importante. Esse tempinho parada me dá mais
fome de luta”, avaliou a bicampeã antes de revelar a trilha sonora
que a motivou no aquecimento para os combates. “Um funk pancadão para eu entrar feliz e me divertir na competição. É um conselho
que a minha mãe sempre me deu. Vá lá e divirta-se antes de qualquer coisa. Foi o que eu fiz.”
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UM TÍTULO
IRRETOCÁVEL
Meio-leve Daniel Cargnin se tornou campeão
mundial júnior sem sofrer pontuação e só foi
punido duas vezes em toda a competição

Fotos: Gabriela Sabau
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peã no Sênior, Aldi campeão juvenil (Sub-18) e Daniel
campeão júnior (Sub-21).
O último ouro mundial do ano veio no dia 19 de outubro. Foi o dia perfeito para Daniel Cargnin. Inspirado,
o brasileiro utilizou-se de muita estratégia, inteligência e técnica para superar seus adversários e colocar
o hino nacional brasileiro para tocar na Croácia. Em
cinco lutas, marcou três waza-aris, um ippon, não sofreu nenhuma pontuação e só foi punido duas vezes –
para administrar uma vantagem – em toda a competição.
Uma campanha irretocável.
“Estou muito feliz por ter conquistado o título mundial júnior
neste ano. Só tenho a agradecer à CBJ, ao meu clube Sogipa e à
Marinha do Brasil pelo apoio que me dão. Esse é o início de um caminho duro, mas que espero que ainda venha muita coisa boa pela
frente”, comemorou Cargnin.
A jornada do brasileiro até a final começou com vitória por um waza-ari sobre Karo Marandian, da Ucrânia. Na sequência, ele derrotou o
argentino Minoru Tamashiro por ippon. Depois, passou por Somon
Makhmadbekov, do Tajiquistão, por um waza-ari.
Na semifinal, o Cargnin forçou duas punições – uma no golden score – ao georgiano Bagrati Niniashvili para chegar à sua primeira decisão de Mundial Júnior.
Na final, o brasileiro foi mais agressivo desde o início do combate.
Forçou duas punições a Artyom Shturbabin, do Uzbequistão, e pontuou com um waza-ari a 14 segundos do fim da luta. Ainda sofreu
outras duas punições estratégicas, mas segurou a vantagem na
pontuação para sagrar-se campeão com desempenho impecável.
Foi a segunda medalha de Daniel Cargnin em Mundiais Júnior, já
que em 2015 ele levou o bronze em Abu Dhabi. A partir de 2018,
o foco do judoca estará na equipe principal do Brasil e nos Jogos
Olímpicos de Tóquio 2020.

>> Daniel Cargnin
na final contra o
uzbeque Artyom Shturbabin
campanha impecável

Brasil fecha Mundial Júnior com duas medalhas
Além do ouro de Daniel Cargnin, o Brasil ainda teve mais uma medalha em Zagreb com a peso pesado Beatriz Souza. Medalhista de bronze no Mundial Juvenil de 2015, ela repetiu o desempenho na classe
Sub-21 e levou para casa mais uma medalha em mundiais da Base.
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“ESSE É O INÍCIO DE UM
CAMINHO DURO, MAS
QUE ESPERO QUE AINDA
VENHA MUITA COISA BOA
PELA FRENTE”
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O Campeonato Mundial Júnior de Zagreb,
Croácia, encerrou a série de Mundiais em 2017.
Graças ao título do meio-leve (66kg) Daniel
Cargnin, o judô brasileiro fechou a temporada com uma Tríplice Coroa em competições
desse nível, fazendo campeões mundiais
em todas as classes de idade. Mayra bicam-
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CONQUISTADOR
POTIGUAR
Oriundo do Rio Grande do Norte, Aldi Oliveira supera as
dificuldades para conquistar a medalha de ouro no Mundial Sub-18

Do Rio Grande do Norte veio a mais jovem glória dourada do judô brasileiro em 2017. Uma história de superação de um garoto de 17 anos, oriundo de um bairro carente, considerado o mais violento de Natal. Aldi
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Oliveira venceu todas as dificuldades e subiu no topo do pódio do
Mundial Sub-18 realizado no mês de agosto em Santiago, no Chile, na
categoria superligeiro (50kg).
“Essa conquista foi para o Brasil e para o meu estado, o Rio Grande do
Norte. Agradeço ao meu sensei e à CBJ pela oportunidade”, disse o
campeão potiguar.
Após a conquista, Aldi Oliveira voltou consagrado ao seu estado.
Desfilou em carro de bombeiros até o bairro de Felipe Camarão, onde
vive e onde fica a Associação Desportiva Kyodai, comandada pelo técnico Emerson Soares.
“A força de vontade dele é o que talvez tenha feito toda a diferença. Ele
estuda muito judô, assiste a vídeos e procura melhorar sempre. O Brasil
tem mais um campeão mundial e gostaria de destacar o trabalho da
comissão técnica das categorias de base da CBJ, que foi fundamental
nessa conquista”, destacou Emerson, em cerimônia em homenagem a
Aldi organizada pela Confederação.

>> Na final
do Mundial, uma
chave de braço decidiu
a luta

A caminhada rumo ao ouro foi repleta de obstáculos. Quando Aldi estava na categoria Sub-13, sofreu uma fratura de fêmur. Emerson chegou a pensar em desistir do projeto da Associação Kyodai. Mas, no
hospital, o jovem judoca lhe pediu que o inscrevesse numa competição que aconteceria no final do ano. Em seis meses, contrariando todos os prognósticos dos médicos, Aldi voltou a competir e foi campeão
dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte.
A partir dali, o judoca foi evoluindo cada vez mais. Primeiro, com títulos nas competições potiguares. Em 2016, foi campeão do Brasileiro
Região II na sua categoria. Em 2017, levou o bicampeonato na Região
II e venceu o Campeonato Brasileiro Sub-18, em Lauro de Freitas. O
passo seguinte era o Mundial.
Em Santiago, ele bateu Joziah Fry, dos Estados Unidos, por ippon, e,
nas quartas de final, teve uma vitória decisiva. Enfrentando o campeão
juvenil europeu, o russo Georgii Tretiakov, conseguiu o triunfo nas punições no golden score.
“Eu tinha esperança de pódio, mas ouro nunca dá para garantir.
Quando ele passou nas quartas de final, contra o russo, vi que tinha
muitas chances. Aquela luta foi como uma final antecipada”, afirmou
Emerson Soares, em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”.
Na semifinal, Aldi venceu o turco Ejder Toktay por um waza-ari. Na
disputa pelo ouro, o brasileiro foi mais agressivo e encaixou uma chave
de braço fazendo o uzbeque Maksud Ochilov desistir do combate.
A medalha de ouro foi muito comemorada e digna de uma homenagem da Confederação Brasileira de Judô durante o Campeonato
Brasileiro Sub-15, em Lauro de Freitas. Na ocasião, o jovem judoca foi
surpreendido por um recado especial de um de seus maiores ídolos
no judô, o meio-leve da seleção brasileira adulta, Charles Chibana, que
enviou uma mensagem em vídeo.
“Fala, Aldi! Queria te dar parabéns pela medalha de ouro no
Campeonato Mundial. Só você sabe o quanto você batalhou para chegar aonde chegou. Agora é treinar e focar em novos objetivos, porque
você tem grande potencial para isso. Espero que a gente se encontre
um dia no tatame para fazer uns randoris.”
O presidente da CBJ Silvio Acácio Borges transmitiu pessoalmente
sua mensagem de felicitação ao judoca.
“É muito bom poder estar aqui hoje para mais uma edição do
Campeonato Brasileiro Sub-15 de judô e, sobretudo, poder estar ao
lado do mais novo e promissor campeão mundial juvenil, Aldi Oliveira,
que também passou recentemente por essa classe. Gostaria de parabenizá-lo e ao seu técnico pela conquista que tanto nos orgulhou”,
disse Silvio Acácio. “O sonho de qualquer técnico de judô é fazer um
campeão mundial e nós sabemos como é difícil. Por isso, aproveito
a oportunidade, aqui reunido com vocês, treinadores, para parabenizá-los também pelo trabalho que vêm fazendo com seus atletas
em busca de um resultado como este do Aldi e de seu professor
Emerson Soares.”.
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CONQUISTADOR
POTIGUAR
Oriundo do Rio Grande do Norte, Aldi Oliveira supera as
dificuldades para conquistar a medalha de ouro no Mundial Sub-18

Do Rio Grande do Norte veio a mais jovem glória dourada do judô brasileiro em 2017. Uma história de superação de um garoto de 17 anos, oriundo de um bairro carente, considerado o mais violento de Natal. Aldi
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Oliveira venceu todas as dificuldades e subiu no topo do pódio do
Mundial Sub-18 realizado no mês de agosto em Santiago, no Chile, na
categoria superligeiro (50kg).
“Essa conquista foi para o Brasil e para o meu estado, o Rio Grande do
Norte. Agradeço ao meu sensei e à CBJ pela oportunidade”, disse o
campeão potiguar.
Após a conquista, Aldi Oliveira voltou consagrado ao seu estado.
Desfilou em carro de bombeiros até o bairro de Felipe Camarão, onde
vive e onde fica a Associação Desportiva Kyodai, comandada pelo técnico Emerson Soares.
“A força de vontade dele é o que talvez tenha feito toda a diferença. Ele
estuda muito judô, assiste a vídeos e procura melhorar sempre. O Brasil
tem mais um campeão mundial e gostaria de destacar o trabalho da
comissão técnica das categorias de base da CBJ, que foi fundamental
nessa conquista”, destacou Emerson, em cerimônia em homenagem a
Aldi organizada pela Confederação.

>> Na final
do Mundial, uma
chave de braço decidiu
a luta

A caminhada rumo ao ouro foi repleta de obstáculos. Quando Aldi estava na categoria Sub-13, sofreu uma fratura de fêmur. Emerson chegou a pensar em desistir do projeto da Associação Kyodai. Mas, no
hospital, o jovem judoca lhe pediu que o inscrevesse numa competição que aconteceria no final do ano. Em seis meses, contrariando todos os prognósticos dos médicos, Aldi voltou a competir e foi campeão
dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte.
A partir dali, o judoca foi evoluindo cada vez mais. Primeiro, com títulos nas competições potiguares. Em 2016, foi campeão do Brasileiro
Região II na sua categoria. Em 2017, levou o bicampeonato na Região
II e venceu o Campeonato Brasileiro Sub-18, em Lauro de Freitas. O
passo seguinte era o Mundial.
Em Santiago, ele bateu Joziah Fry, dos Estados Unidos, por ippon, e,
nas quartas de final, teve uma vitória decisiva. Enfrentando o campeão
juvenil europeu, o russo Georgii Tretiakov, conseguiu o triunfo nas punições no golden score.
“Eu tinha esperança de pódio, mas ouro nunca dá para garantir.
Quando ele passou nas quartas de final, contra o russo, vi que tinha
muitas chances. Aquela luta foi como uma final antecipada”, afirmou
Emerson Soares, em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”.
Na semifinal, Aldi venceu o turco Ejder Toktay por um waza-ari. Na
disputa pelo ouro, o brasileiro foi mais agressivo e encaixou uma chave
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A medalha de ouro foi muito comemorada e digna de uma homenagem da Confederação Brasileira de Judô durante o Campeonato
Brasileiro Sub-15, em Lauro de Freitas. Na ocasião, o jovem judoca foi
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enviou uma mensagem em vídeo.
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você tem grande potencial para isso. Espero que a gente se encontre
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O presidente da CBJ Silvio Acácio Borges transmitiu pessoalmente
sua mensagem de felicitação ao judoca.
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Campeonato Brasileiro Sub-15 de judô e, sobretudo, poder estar ao
lado do mais novo e promissor campeão mundial juvenil, Aldi Oliveira,
que também passou recentemente por essa classe. Gostaria de parabenizá-lo e ao seu técnico pela conquista que tanto nos orgulhou”,
disse Silvio Acácio. “O sonho de qualquer técnico de judô é fazer um
campeão mundial e nós sabemos como é difícil. Por isso, aproveito
a oportunidade, aqui reunido com vocês, treinadores, para parabenizá-los também pelo trabalho que vêm fazendo com seus atletas
em busca de um resultado como este do Aldi e de seu professor
Emerson Soares.”.
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voltaram a competir nacionalmente em etapas estaduais, regionais e nacionais, elevando o nível técnico das disputas e trazendo
um brilho especial para os campeonatos do país.
Um dos casos mais emblemáticos dessa transformação foi o da
campeã olímpica de Londres 2012, Sarah Menezes, que disputou três eventos em solo brasileiro neste ano. Representando
o estado do Piauí e seu clube, a Associação de Judô Expedito
Falcão, Sarah foi campeã do Brasileiro da Região I, do Troféu
Brasil Interclubes de Judô e do Campeonato Brasileiro Sênior
Final, onde garantiu os pontos para liderar o Ranking Nacional e
retornar à seleção no peso Ligeiro (48kg).
“O judô brasileiro está evoluindo muito, estão aparecendo novas
meninas fortes no cenário nacional e, para meu retorno à seleção, foi de extrema importância participar tanto do Troféu Brasil,
quanto do Brasileiro Sênior. Fiz o dever de casa. Nesse ano eu estava com a cabeça bem em dúvida em relação às duas categorias
(48kg e 52kg), até que bati o martelo para voltar. Fiz um trabalho
sério na parte nutricional e tive que participar dessas duas competições nacionais para garantir, mais uma vez, a minha vaga na
seleção brasileira no peso ligeiro”, explicou a campeã olímpica.
A última vez que Sarah havia participado de um processo seletivo
para seleção brasileira foi em 2007, quando venceu a Seletiva.
Desde então, dominou a categoria.
Mas o Ranking também deu chance para novos atletas entrarem na equipe principal, como João Pedro Macedo (81kg), Jonas
Inocêncio (+100kg), Alexia Castilhos (63kg) e Raphael Minoro
Miaque (60kg), que terminaram a temporada liderando suas respectivas categorias.

“FOI DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA PARTICIPAR
TANTO DO TROFÉU
BRASIL, QUANTO DO
BRASILEIRO SÊNIOR.
FIZ O DEVER DE CASA”
“Com essa nova regra do Ranking prevaleceu quem teve mais
constância no ano. Eu consegui essa regularidade sendo campeão estadual e regional, além de ficar em terceiro no Troféu
Brasil e em segundo no Brasileiro Sênior”, pontuou Miaque, peso-ligeiro da Sogipa (RS).
Ao todo, o novo sistema de classificação colocou 14 atletas —
sete categorias femininas e sete categorias masculinas — na seleção sem precisarem passar pela Seletiva Tóquio 2020 – Etapa
II. O sistema de apuração dos líderes do ranking nacional levou
em conta o desempenho dos atletas em quatro competições de
níveis diferentes e com pesos diferentes: Campeonato Estadual,
Campeonato Brasileiro Regional, Troféu Brasil Interclubes e
Campeonato Brasileiro Sênior. Esse último foi a etapa final, que
distribuiu mais pontos e que, pela primeira vez na história da
competição, teve suas finais transmitidas ao vivo do Centro PanAmericano de Judô, em Lauro de Freitas, para todo o Brasil, pelo
canal SporTV.
Além de classificar os líderes diretamente para a equipe nacional,
o Ranking classificou também os atletas de 2º a 9º lugares em
suas respectivas categorias para a Seletiva Tóquio 2020 – Etapa
II, que completou as vagas remanescentes.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

Fotos: Mayara Ananias e Victor Lima

>> 1. Alex Pombo (73kg);
2. Aléxia Castilhos (63kg);
3. Barbara Timo (70kg);
4. Camila Yamakawa (+78kg);
5. Diego Santos (66kg);
6. Eduardo Bettoni (90kg);
7. Jéssica Pereira (52kg);
8. João Pedro Macedo (81kg);
9. Jonas Inocêncio (+100kg);
10. Nathália Parisoto (78kg);
11. Raphael Miaque (60kg);
12. Renan Nunes (100kg);
13. Sarah Menezes (48kg);
14. Tamires Crude (57kg).
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O Ranking Nacional Sênior foi a grande novidade no ano nas gestões de Alto Rendimento e de
Eventos da Confederação Brasileira de Judô, promovendo uma revolução no processo de acesso
à seleção brasileira e valorizando ainda mais as
competições nacionais. Grandes astros do judô brasileiro
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ATLETAS CLASSIFICADOS PARA
A SELEÇÃO PRINCIPAL 2018 PELO
RANKING NACIONAL SÊNIOR
FEMININO

MASCULINO

Sarah Menezes (48kg)
Jéssica Pereira (52kg)
Tamires Crude (57kg)
Alexia Castilhos (63kg)
Barbara Timo (70kg)
Nathália Parisoto (78kg)
Camila Yamakawa (+78kg)

Raphael Miaque (60kg)
Diego Santos (66kg)
Alex Pombo (73kg)
João Pedro Macedo (81kg)
Eduardo Bettoni (90kg)
Renan Nunes (100kg)
Jonas Inocêncio (+100kg)
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NOVOS
DESAFIOS DE
UM CAMPEÃO
Um dos maiores ídolos do judô
brasileiro, Tiago Camilo encerra
carreira competitiva e encontra
novas formas de se dedicar
ao esporte: ‘Quero continuar
contribuindo’

Victor Lima

Ao encerrar sua participação nos Jogos Rio 2016, Tiago
Camilo saiu da Arena Carioca 2 ovacionado pelo público brasileiro. Era o reconhecimento do torcedor a um dos maiores

“COM ESSA NOVA REGRA DO
RANKING PREVALECEU QUEM
TEVE MAIS CONSTÂNCIA NO ANO”
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Brasileiro Sênior 2017 encerrou a temporada de pontuação no Ranking Nacional
Marcio Rodr
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>>

JUDÔ EM REVISTA: Desde o fim dos Jogos Rio 2016, você tem
tido uma agenda bem cheia, dentro e fora do tatame. Este ano,
abriu a Academia Tiago Camilo, em São Paulo. Como se desenvolveu este projeto?
TIAGO CAMILO: O projeto da Academia começou há sete anos. Foi
quando passei a desenvolver uma metodologia de ensino de judô. Ali
eu comecei a colocar tudo no papel, uma nova proposta de aprendizagem, reunindo tudo o que eu vivi e conheci, as escolas orientais, europeias... A Academia é onde eu vou executar as coisas que eu acho
que são legais e estão alinhadas com o esporte moderno. É algo que
eu amo, mas é também um negócio. Requer planejamento, e é difícil
empreender no Brasil. Mas as coisas têm dado certo. Ao longo da vida,
já fiz clínicas e workshops, mas agora essa dedicação diária a essa atividade está sendo algo bem novo. Estou me adaptando. O público vai
desde crianças até aqueles que já praticaram judô, passando por quem
tinha vontade de fazer judô como atividade física, mas não encontrava
uma academia porque o judô ficou tão profissional no Brasil que os
clubes têm o foco na competição. Apostei nesse nicho. Hoje são cinco
professores na academia e quatro funcionários. Depois dos três primeiros meses, já tínhamos cerca de 80 alunos.
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atletas da gloriosa história do judô do Brasil. O currículo dispensa comentários: ouro no Mundial Rio 2007, prata nos Jogos Olímpicos de
Sydney 2000, bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e tricampeão dos Jogos Pan-Americanos (Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto
2015), entre outros títulos.
Mas desde aquele dia 10 de agosto de 2016, os fãs passaram a ver um
Tiago Camilo dedicado a causas diferentes dentro e fora do tatame.
Neste bate-papo, o judoca fala sobre esses novos desafios e anuncia o
adeus à carreira competitiva no judô: “Essa é uma decisão sem volta.”

27

ATLETAS CLASSIFICADOS PARA
A SELEÇÃO PRINCIPAL 2018 PELO
RANKING NACIONAL SÊNIOR
FEMININO

MASCULINO

Sarah Menezes (48kg)
Jéssica Pereira (52kg)
Tamires Crude (57kg)
Alexia Castilhos (63kg)
Barbara Timo (70kg)
Nathália Parisoto (78kg)
Camila Yamakawa (+78kg)

Raphael Miaque (60kg)
Diego Santos (66kg)
Alex Pombo (73kg)
João Pedro Macedo (81kg)
Eduardo Bettoni (90kg)
Renan Nunes (100kg)
Jonas Inocêncio (+100kg)

TA
S
I
EV
R
T
EN

NOVOS
DESAFIOS DE
UM CAMPEÃO
Um dos maiores ídolos do judô
brasileiro, Tiago Camilo encerra
carreira competitiva e encontra
novas formas de se dedicar
ao esporte: ‘Quero continuar
contribuindo’

Victor Lima

Ao encerrar sua participação nos Jogos Rio 2016, Tiago
Camilo saiu da Arena Carioca 2 ovacionado pelo público brasileiro. Era o reconhecimento do torcedor a um dos maiores

“COM ESSA NOVA REGRA DO
RANKING PREVALECEU QUEM
TEVE MAIS CONSTÂNCIA NO ANO”

igues

26

Brasileiro Sênior 2017 encerrou a temporada de pontuação no Ranking Nacional
Marcio Rodr

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017

>>

JUDÔ EM REVISTA: Desde o fim dos Jogos Rio 2016, você tem
tido uma agenda bem cheia, dentro e fora do tatame. Este ano,
abriu a Academia Tiago Camilo, em São Paulo. Como se desenvolveu este projeto?
TIAGO CAMILO: O projeto da Academia começou há sete anos. Foi
quando passei a desenvolver uma metodologia de ensino de judô. Ali
eu comecei a colocar tudo no papel, uma nova proposta de aprendizagem, reunindo tudo o que eu vivi e conheci, as escolas orientais, europeias... A Academia é onde eu vou executar as coisas que eu acho
que são legais e estão alinhadas com o esporte moderno. É algo que
eu amo, mas é também um negócio. Requer planejamento, e é difícil
empreender no Brasil. Mas as coisas têm dado certo. Ao longo da vida,
já fiz clínicas e workshops, mas agora essa dedicação diária a essa atividade está sendo algo bem novo. Estou me adaptando. O público vai
desde crianças até aqueles que já praticaram judô, passando por quem
tinha vontade de fazer judô como atividade física, mas não encontrava
uma academia porque o judô ficou tão profissional no Brasil que os
clubes têm o foco na competição. Apostei nesse nicho. Hoje são cinco
professores na academia e quatro funcionários. Depois dos três primeiros meses, já tínhamos cerca de 80 alunos.

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017

atletas da gloriosa história do judô do Brasil. O currículo dispensa comentários: ouro no Mundial Rio 2007, prata nos Jogos Olímpicos de
Sydney 2000, bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e tricampeão dos Jogos Pan-Americanos (Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto
2015), entre outros títulos.
Mas desde aquele dia 10 de agosto de 2016, os fãs passaram a ver um
Tiago Camilo dedicado a causas diferentes dentro e fora do tatame.
Neste bate-papo, o judoca fala sobre esses novos desafios e anuncia o
adeus à carreira competitiva no judô: “Essa é uma decisão sem volta.”

27

Reprodução

28

JER: Quanto tempo você dedicou à produção desses vídeos?
TC: Ao todo, foram dois anos me dedicando a essas gravações. Eu fui gravando devagar, porque ainda estava competindo. Fazia uma
filmagem por semana num estúdio, durante a tarde inteira.
JER: E como você está avaliando os resultados dessas iniciativas até agora?
TC: O Tiago Techniques que a gente subiu na internet é como se fosse um teaser. O plano é subir o conteúdo num site e, depois,
vamos tentar levar isso para o mercado, para escolas e academias.
JER: Paralelamente a essas novas iniciativas, tem também o Instituto Tiago Camilo, que é um trabalho que existe há alguns
anos. Para quem não conhece os projetos, no que o Instituto Tiago Camilo é diferente da Academia Tiago Camilo?
TC: São duas coisas distintas. A Academia é particular, com um público 100% pagante. O Instituto é 100% gratuito. Começou em 2012,
e nós atendemos seis comunidades. Atualmente, temos 750 crianças sendo atendidas nesses seis polos. Ao longo dos cinco anos
do projeto, já foram mais de 2 mil crianças atendidas. São 24 professores envolvidos e dois coordenadores. No Instituto, funciona
assim: a criança começa a fazer as aulas e, depois de completar um mês sem faltar, conquista o direito de receber o nosso kit,
que tem quimono, faixa, camiseta, um par de chinelos e uma sacola para levar o material. As aulas são todas gratuitas e há
parcerias culturais, em que levamos os alunos a teatro, cinema. O trabalho do Instituto é feito em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo, que nos cede o espaço nos CEUs (Centro Educacional Unificado).
JER: Como você viu o ano do judô brasileiro? Em 2017, o Brasil conquistou medalhas de ouro nos Mundiais
Sênior, Sub-21 e Sub-18, apesar de ser um momento desafiador para o esporte após os Jogos Rio 2016.
TC: Todos os esportes do Brasil vivem um momento difícil, em termos de estrutura. O judô está conseguindo passar
bem por esse momento, com resultados tanto na base como no adulto. Isso mostra que está bem estruturado na
execução dos programas. Mas sempre é preciso melhorar. O judô já tem a estrutura para fabricar seus próprios atletas.
JER: No começo de 2017 você foi eleito presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil
(COB). Como você está encarando esse desafio?
TC: Gostaria de ter mais tempo para poder me dedicar a uma causa tão nobre como a Comissão de Atletas do COB.
Neste fim de 2017, estive quase semanalmente no Rio de Janeiro (sede do Comitê). Estamos nos organizando para
tentar fazer algo que mude a estrutura do esporte brasileiro. O Brasil, não só o esporte, não aguenta mais má gestão.
A gente poderia ser mais do que nós somos em termos de país, de povo. O meu mandato vai até Tóquio 2020. A nossa
missão é fazer um trabalho de transformação da mentalidade do atleta. Tem que participar mais, se envolver, pleitear
o que é o certo. Não adianta ficar só reclamando dentro dos quartos. Não pode ficar acomodado.
JER: Você também foi eleito para integrar a Comissão de Atletas da Federação Internacional de Judô
(FIJ). Como é esse trabalho?
TC: É desafiador. Você precisa lidar com judocas de países diferentes, há uma dificuldade para se reunir. E existe o
problema da língua, já que muitos não falam inglês. É preciso se encontrar mais. Fiz parte da Comissão anterior e só
houve duas reuniões. Da mesma forma que a gente está fazendo no Brasil, lá a gente precisa se unir em torno da causa
maior, que é o judô do mundo, o interesse de todos os judocas. Espero que isso aconteça. O Teddy Riner é o presidente.
Espero que ele faça uma boa condução e consiga unir o grupo em prol de uma evolução.
JER: Após os Jogos Rio 2016 foram adotadas novas regras no judô (como o fim do yuko, entre outras). O que você
acha da direção que o judô está indo?
TC: Algumas mudanças são boas, outras, do meu ponto de vista, não tão boas. Às vezes se quer mudar muito e acaba perdendo
o objetivo principal, que é tornar o judô mais atrativo. O objetivo do judô é o ippon. Tudo aquilo que não fomente o ippon é ruim. Por
exemplo, tem o judoca que ataca, mas não para jogar o adversário. Assim, fica um judô com o intuito de ganhar mas sem o objetivo
do ippon, que é o mais importante.

JER: Este ano, o presidente Silvio Acácio Borges foi eleito para comandar a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), sucedendo o presidente Paulo Wanderley Teixeira. Com você vê a nova gestão que está começando?
TC: Eu acho que primeiramente ele precisa de tempo para entender
como tudo funciona dentro da CBJ e depois ele colocará seu próprio
ritmo como presidente. Tive uma reunião com o presidente Silvio Acácio
Borges e me pus à disposição para auxiliá-lo no desenvolvimento do esporte. A gente tem que deixar de pensar na gente e pensar no esporte.
O legado do trabalho precisa ser para o esporte, para os atletas.
JER: Você ainda tem planos de seguir a carreira competitiva no
judô? Planeja alguma despedida?
TC: Agora em dezembro acabam oficialmente todos os meus contratos
como atleta. A partir de janeiro, eu serei um ex-atleta em termos de carreira
competitiva. Essa é uma decisão sem volta. E sigo sendo judoca por toda a
vida. Agora é tocar adiante, com novos objetivos e novos rumos e continuar
fazendo o bem pelo esporte. Eu me dediquei muito ao judô, foram 19 anos
de seleção brasileira. Quero continuar contribuindo. A Academia é uma forma de contribuir, a Comissão de Atletas é outra forma, o Instituto também.
Pode ter certeza de que vou estar sempre envolvido com o esporte e disponível para tentar fazer as coisas ficarem melhores.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

“A PARTIR DE JANEIRO,
EU SEREI UM EX-ATLETA
EM TERMOS DE CARREIRA
COMPETITIVA. ESSA É UMA
DECISÃO SEM VOLTA. EU ME
DEDIQUEI MUITO AO JUDÔ,
FORAM 19 ANOS DE SELEÇÃO
BRASILEIRA. AGORA É
TOCAR A VIDA, COM NOVOS
OBJETIVOS E NOVOS RUMOS
E CONTINUAR FAZENDO O
BEM PELO ESPORTE.”
Fotos; Marco Antonio Rezende,
Wander Roberto/COB,
Washington Alves/COB

>> Da foto à esquerda, em sentido horário: prata
em Sydney 2000, bronze em Pequim 2008 e
ouro no Mundial do Rio 2007

Na próxima edição, uma reportagem
especial com o campeão mundial
Luciano Corrêa.
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>> No Instituto Tiago Camilo, trabalho social voltado para crianças.

JER: Em maio você lançou na
rede social a série Tiago Camillo
Tecnhiques, com vídeos explicativos de técnicas do judô. Qual o
propósito dessa iniciativa?
TC: Os vídeos reúnem o conteúdo
da minha metodologia do ensino de
judô. O método é dividido em dois
produtos: para pessoa jurídica e para
pessoa física. O professor que quiser
dar aula em academia ou clínica, pode
ser credenciado pelo meu método. As
escolas também podem se credenciar e, assim, garantir aos seus alunos
o acesso ao conteúdo. São mais de 300
vídeos que eu tenho gravados. Separei o
conteúdo por faixa e detalhei cada golpe de cada faixa. Há também conteúdos
de coordenação motora, de fundamentos
técnicos e táticos, recreação, história do
judô. É um catálogo de exercícios para o
aprendizado do judô.
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JER: Quanto tempo você dedicou à produção desses vídeos?
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Representantes regionais são eleitos,
e o novo grupo terá incumbência de
reavaliar o regulamento nacional de
outorga de faixas

Uma iniciativa de destaque no ano em relação às regulamentações do judô foi a eleição dos representantes regionais da Comissão Nacional de Graus. O pleito atendeu a

CBJ promove ações
importantes na gestão da
Arbitragem, com um novo
coordenador nacional

uma sugestão do Presidente da Comissão, professor Icracir Rosa, e foi realizado no mês de outubro.
Cada Federação Estadual filiada teve direito a indicar um Kodansha com graduação igual ou superior ao 7º
Dan para participar da eleição, que foi realizada no Zempo, plataforma de gestão de informações da CBJ.
A votação consagrou a vitória dos seguintes candidatos: Denis Medeiros de Lima (PE), Aloísio da Costa Short
Sobrinho (BA), Takeshi Miura (DF) e Michiharu Sogabe (SP).
Os eleitos tomaram posse na abertura do I Encontro Nacional de Kodanshas, realizado na sede do Clube
Paineiras do Morumby e organizado pela CBJ em parceria com a Federação Paulista de Judô.
A nova Comissão Nacional de Graus terá a importante incumbência de reavaliar o Regulamento Nacional
de Outorga de Faixas, cuja versão vigente é de 2011. Ao longo dos últimos anos, diversas sugestões foram
apresentadas e foi identificada a necessidade de atualizar procedimentos de análise para a graduação dos
praticantes de judô.
O objetivo é que essa atualização leve em conta tanto o contexto nacional quanto o internacional, uma vez
que a Federação Internacional de Judô (FIJ) tem seus próprios requisitos, e as promoções para graus superiores somente são autorizados por ela.
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>> O presidente Silvio Acácio Borges entre os professores José Pereira e Edison
Minakawa, novo coordenador nacional de Arbitragem

Além do cargo de coordenador nacional, Minakawa foi eleito também como representante dos árbitros no Conselho Técnico da
CBJ, formado por representantes de todas as classes da comunidade do judô.

>> Novos integrantes da
Comissão Nacional de Graus
foram empossados no Encontro
Nacional de Kodanshas

Novos árbitros
No mês de novembro, três árbitros brasileiros participaram
de exames para FIJ A e B, no Canadá, e foram aprovados pela
Comissão de Arbitragem da FIJ. Bruno Ramos (DF) e Angel
Peleteiro (BA) obtiveram a graduação FIJ A, enquanto Vitor
Moreira (PR) foi promovido a árbitro FIJ B, nos testes realizados
durante o Aberto de Quebec. Em Santiago (Chile), também foram promovidos Luiz Emilio Villanueva (MS), como árbitro FIJ B; e
Diomedes Reis (AM) e Sérgio Borba (SC), como árbitros FIJ C.
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>> Edison Minakawa

“ESTOU TRANQUILO
POR TER PLENA
CONVICÇÃO DE
QUE DIVIDIREI
ESTA GRANDE
RESPONSABILIDADE
COM TODA
ARBITRAGEM
DO BRASIL”
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importante foi ratificado pelo presidente Silvio Acácio Borges no
mês de agosto. O árbitro FIJ A Edison Minakawa passou a ser o
novo coordenador nacional de Arbitragem da CBJ.
O anúncio atendeu a um consenso dos próprios árbitros FIJ A do
Brasil que, em reunião, sugeriram o nome do professor Minakawa
para o posto.
“Nós nos reunimos para discutir os novos rumos da arbitragem nacional com a presença de todos os árbitros FIJ A da CBJ e, com
grande satisfação, anunciamos o novo coordenador da arbitragem
nacional, Edison Minakawa”, informou Silvio Acácio, por ocasião do
Congresso Técnico do Campeonato Brasileiro Sub-13, em Lauro de
Freitas, na Bahia.
Edison Minakawa tem um currículo expressivo como árbitro de
judô, incluindo duas participações em Jogos Olímpicos (Londres
2012 e Rio 2016) e em diversas etapas do Circuito Mundial da
Federação Internacional de Judô. Porém, atingiu o limite de idade
estabelecido pela FIJ para os árbitros que estarão no processo de
qualificação olímpica para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Essa
situação permitiu que ele assumisse, então, um cargo diretamente
ligado à sua Confederação nacional.
“Apesar de ser um grande desafio e demandar enorme responsabilidade, para mim está sendo uma grande honra estar à frente da
arbitragem nacional. Estou tranquilo por ter plena convicção
de que dividirei esta grande responsabilidade com
toda arbitragem do Brasil”, afirma.
Minakawa assumirá o papel antes exercido pelo
professor José Pereira, que passará a ter nova
função, atuando como conselheiro por toda
bagagem e experiência adquirida ao longo
de anos à frente da arbitragem brasileira.
“Ninguém melhor do que o Edison
Minakawa, não para me substituir, mas
para fazer um trabalho melhor do que o
que eu fiz. Ele tem competência para isso”,
avaliza o professor Pereira.
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Sempre atenta à evolução dos princípios do esporte, a Confederação Brasileira de Judô promoveu
ações importantes ao longo do ano de 2017 em relação à gestão das normas da modalidade. Um marco
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que a Federação Internacional de Judô (FIJ) tem seus próprios requisitos, e as promoções para graus superiores somente são autorizados por ela.

30

>> O presidente Silvio Acácio Borges entre os professores José Pereira e Edison
Minakawa, novo coordenador nacional de Arbitragem

Além do cargo de coordenador nacional, Minakawa foi eleito também como representante dos árbitros no Conselho Técnico da
CBJ, formado por representantes de todas as classes da comunidade do judô.

>> Novos integrantes da
Comissão Nacional de Graus
foram empossados no Encontro
Nacional de Kodanshas

Novos árbitros
No mês de novembro, três árbitros brasileiros participaram
de exames para FIJ A e B, no Canadá, e foram aprovados pela
Comissão de Arbitragem da FIJ. Bruno Ramos (DF) e Angel
Peleteiro (BA) obtiveram a graduação FIJ A, enquanto Vitor
Moreira (PR) foi promovido a árbitro FIJ B, nos testes realizados
durante o Aberto de Quebec. Em Santiago (Chile), também foram promovidos Luiz Emilio Villanueva (MS), como árbitro FIJ B; e
Diomedes Reis (AM) e Sérgio Borba (SC), como árbitros FIJ C.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

M ay

ara

An

an

i

>> Edison Minakawa

“ESTOU TRANQUILO
POR TER PLENA
CONVICÇÃO DE
QUE DIVIDIREI
ESTA GRANDE
RESPONSABILIDADE
COM TODA
ARBITRAGEM
DO BRASIL”

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017

importante foi ratificado pelo presidente Silvio Acácio Borges no
mês de agosto. O árbitro FIJ A Edison Minakawa passou a ser o
novo coordenador nacional de Arbitragem da CBJ.
O anúncio atendeu a um consenso dos próprios árbitros FIJ A do
Brasil que, em reunião, sugeriram o nome do professor Minakawa
para o posto.
“Nós nos reunimos para discutir os novos rumos da arbitragem nacional com a presença de todos os árbitros FIJ A da CBJ e, com
grande satisfação, anunciamos o novo coordenador da arbitragem
nacional, Edison Minakawa”, informou Silvio Acácio, por ocasião do
Congresso Técnico do Campeonato Brasileiro Sub-13, em Lauro de
Freitas, na Bahia.
Edison Minakawa tem um currículo expressivo como árbitro de
judô, incluindo duas participações em Jogos Olímpicos (Londres
2012 e Rio 2016) e em diversas etapas do Circuito Mundial da
Federação Internacional de Judô. Porém, atingiu o limite de idade
estabelecido pela FIJ para os árbitros que estarão no processo de
qualificação olímpica para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Essa
situação permitiu que ele assumisse, então, um cargo diretamente
ligado à sua Confederação nacional.
“Apesar de ser um grande desafio e demandar enorme responsabilidade, para mim está sendo uma grande honra estar à frente da
arbitragem nacional. Estou tranquilo por ter plena convicção
de que dividirei esta grande responsabilidade com
toda arbitragem do Brasil”, afirma.
Minakawa assumirá o papel antes exercido pelo
professor José Pereira, que passará a ter nova
função, atuando como conselheiro por toda
bagagem e experiência adquirida ao longo
de anos à frente da arbitragem brasileira.
“Ninguém melhor do que o Edison
Minakawa, não para me substituir, mas
para fazer um trabalho melhor do que o
que eu fiz. Ele tem competência para isso”,
avaliza o professor Pereira.

as

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017

Sempre atenta à evolução dos princípios do esporte, a Confederação Brasileira de Judô promoveu
ações importantes ao longo do ano de 2017 em relação à gestão das normas da modalidade. Um marco

31

JUDÔ EM REVISTA
N O 19 • DEZEMBRO 2017

Milhões de brasileiros tiveram em 2017 a oportunidade de conhecer o judô como eles nunca tinham
visto antes. A modalidade confirmou mais uma vez a sua populari-
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dade e foi escolhida como tema de um reality show inédito na televisão
brasileira. Todo domingo durante seis semanas, nos meses de setembro
e outubro, a TV Globo levou ao ar o programa “Ippon – A Luta pela Vida”,
transmitindo para os telespectadores os princípios do esporte.
A narrativa do programa foi centrada nos valores do bushido, que é o
código de ética dos samurais e inspiração da conduta de todo judoca
desde a criação pelo mestre Jigoro Kano. O projeto foi desenvolvido por
meio de uma parceria da TV Globo com o Bradesco, patrocinador máster da CBJ. O banco apostou na iniciativa pela convicção na mensagem
que o judô pode passar. Antes mesmo da estreia, o superintendente executivo de marketing do Bradesco Fábio Dragone explicava o investimento, em entrevista ao site “Máquina do Esporte”.
“A troca de ideias foi aberta, mas sempre focada em desenvolver um projeto inovador, com uma verdade que só o esporte pode trazer e capaz de
transmitir valores. Para nós, esse programa foi uma forma diferenciada,
inovadora e com conteúdo relevante para reforçar nosso patrocínio à
CBJ, que completa 10 anos em 2020”, afirmou.
Como todo reality show, “Ippon – A Luta pela Vida” teve uma disputa,
centrada em oito promissores atletas de alto rendimento (quatro homens e quatro mulheres), que foram submetidos a um período de confinamento após serem selecionados pela produção, com a supervisão
especial da comissão técnica da CBJ. Ao longo das semanas, os judocas
encararam provas que remetiam aos valores do bushido e se enfrentaram no tatame, em combates eliminatórios. Os competidores foram
divididos em dois times, comandados pelas campeãs olímpicas Sarah
Menezes e Rafaela Silva, que fizeram questão de destacar a oportunidade de aprendizado para os jovens.
“Acredito que eles irão amadurecer, vão se sentir mais experientes. Eles
vão sentir uma responsabilidade a mais na vida deles como atleta, vão
melhorar muito em tudo, no treino, no dia a dia, a maneira de pensar”,
afirmou Sarah.
“Tem que ter vontade, porque quando a gente está numa luta difícil a
gente tem que ter vontade de ganhar. Vontade é o mais importante para
um atleta. Aquele atleta que cai no chão e levanta rindo não está preocupado se vai ganhar ou vai perder. Mas aquele que levanta chateado porque caiu, quer melhorar, pede uma ajuda. Eu acho que esse realmente
quer evoluir, acho que esse é o sangue
nos olhos”, acrescentou Rafaela.
Dono de uma medalha de bronze nos
Jogos de Atenas 2004, Flávio Canto foi
o mestre de cerimônias do reality. Cada
episódio teve ainda a participação de
um ‘’Grande Samurai’’ do judô brasileiro, que contou sua história, mostrou
os segredos de sua técnica principal e
lançou o desafio do valor do samurai.
Coragem, respeito, justiça, humildade e
equilibro foram temas trabalhados. Os
samurais foram o lendário Chiaki Ishii,

David Lima e Larissa Pimenta são campeões no tatame
A grande final do “Ippon – A Luta pela Vida” foi transmitida ao
vivo, para todo o Brasil, no dia 8 de outubro. David Lima e Larissa
Pimenta contrariaram alguns prognósticos e levaram a melhor nas
categorias masculino e feminino. Em ambos os casos, honraram o
nome do programa com vitórias por ippon, o golpe vencedor.
David Lima surpreendeu Lincoln Neves com um contra-ataque no
golden score (prorrogação). Larissa se fez valer do tradicional uchi-mata para projetar as costas de Layana Colman no tatame.
“Eu estava precisando disso. Passamos por muitas coisas difíceis no reality, que serviram para me fortalecer”, disse
Larissa, que no fim da luta deu um forte abraço na adversária.

Paralelamente, houve a disputa da Prova do Samurai, em que todos
os competidores foram somando pontos ao longo dos episódios. A
decisão final, porém, foi feita pelo voto popular na internet e consagrou Juninho Bomba como campeão, com 17,52% dos votos.
“Só tenho a agradecer. Esse troféu não é só meu, mas de todo mundo que votou”, afirmou Juninho.
Como prêmio, os três vencedores ganharam uma viagem para o
Japão, sede dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Mas o grande vitorioso mesmo foi o judô, tema de um programa inédito na grade
da rede de televisão de maior audiência do Brasil. Entre quedas e
golpes perfeitos, uma demonstração indubitável da força do esporte do caminho suave, a modalidade que mais trouxe medalhas
olímpicas para o Brasil na História.
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“PARA NÓS, ESSE
PROGRAMA FOI UMA FORMA
DIFERENCIADA, INOVADORA
E COM CONTEÚDO
RELEVANTE PARA REFORÇAR
NOSSO PATROCÍNIO À CBJ,
QUE COMPLETA 10 ANOS
EM 2020”
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primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro (bronze em
Munique-1972); Aurélio Miguel, o primeiro campeão olímpico da modalidade no país (ouro em Seul-1988 e bronze em
Atlanta-1996); Rogério Sampaio, ouro nos Jogos Olímpicos
de Barcelona 1992; e Tiago Camilo, campeão mundial no Rio
de Janeiro, em 2007, e dono de duas medalhas olímpicas.
O reality show contou ainda com a participação especial de
ídolos de outras modalidades como o técnico Bernardinho,
bicampeão olímpico com a seleção masculina de vôlei; e os
velejadores Marcos Soares, campeão nos Jogos Olímpicos de
Moscou 1980, e Lars Grael, que tem no currículo dois bronzes
olímpicos e contou aos judocas a sua história de superação
após um trágico acidente que lhe ceifou a perna direita.

Fotos: André Durão/ Globoesporte.com
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Milhões de brasileiros tiveram em 2017 a oportunidade de conhecer o judô como eles nunca tinham
visto antes. A modalidade confirmou mais uma vez a sua populari-
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“O PRINCIPAL PONTO É A VALORIZAÇÃO DO MERCADO
NACIONAL. A IDEIA, DENTRO DESSE PRÓXIMO CICLO
OLÍMPICO, É VALORIZAR OS NOSSOS ATLETAS,
OS EVENTOS NACIONAIS E, CONSEQUENTEMENTE,
OS CLUBES E FEDERAÇÕES ESTADUAIS”

Após onze anos,
SuperDesafio BRA tem
projeto de repaginação
e novidades no formato
de disputas para 2018
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do ao Brasil mais de 20 países, incluindo algumas das principais
potências do esporte no mundo, como Japão, França, Rússia,
Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Mongólia, entre outras. Foram
mais de 50 horas de transmissão ao vivo e 201 confrontos vencidos pela seleção brasileira. Para 2018, os planos da CBJ e do
Bradesco são de uma repaginação dos Desafios, com novidades
no formato de disputa.
“O principal ponto é a valorização do mercado nacional. A ideia,
dentro desse próximo ciclo olímpico, é valorizar os nossos atletas, os eventos nacionais e, consequentemente, os clubes e federações estaduais. Vamos transformar as finais dos campeonatos brasileiros em produtos para televisão. Trabalhamos isso a
quatro mãos com o Bradesco, que topou trazer o projeto para o
SuperDesafio BRA”, explica Maurício Santos, da WH Sports, empresa responsável pelos serviços de marketing da CBJ.
Ao todo, serão oito datas no calendário, de março a novembro de 2018, a começar por um duelo entre seleções do Brasil

e da França. Também entrarão na grade do projeto as finais do
Brasileiro Sub-21, as finais do Grand Prix Nacional, as finais do
Troféu Brasil e as finais do Brasileiro Sênior. No fim da temporada,
uma atração especial: o SuperDesafio BRA vai trazer o primeiro
Torneio Internacional de Clubes, realizado no Brasil, com as principais agremiações do país e algumas das maiores do mundo.
Em 2017, o Brasil recebeu seis edições do SuperDesafio BRA de
Judô, no formato de competições internacionais realizadas pela
Confederação Brasileira de Judô em parceria com o Bradesco e
com as prefeituras das cidades que sediam os duelos. O projeto
garantiu a presença do judô brasileiro na televisão com transmissões ao vivo dos canais SporTV e Rede Globo.
O objetivo em 2018 é manter o SuperDesafio como um dos produtos estratégicos na promoção e massificação do judô brasileiro, levando os atletas da modalidade a um maior número de fãs e
a novos públicos.
“Será o momento em que os eventos deixarão de ser para as centenas de pessoas que estão no ginásio e passarão a ser para os
milhões que estão em casa assistindo pela TV. A gente vai tornar
nossos atletas mais conhecidos, e também os clubes e os estados que eles representam”, afirma Maurício.

>> Rafaela Silva comandou a equipe do Brasil no Desafio contra a Itália e acabou nos braços da torcida
A última edição do SuperDesafio BRA em 2017
foi o duelo Brasil x Itália, no ginásio do Esporte
Clube Pinheiros, em São Paulo, no dia 19 de
novembro, com transmissão em rede nacional
ao vivo pela TV Globo, dentro do programa
Esporte Espetacular. Para esse confronto,
o Brasil foi com força máxima, comandado
pela campeã olímpica Rafaela Silva (57kg),
ao lado da primeira medalhista olímpica
em esportes individuais do país, Ketleyn
Quadros (63kg). Victor Penalber (81kg),
David Lima (73kg) e Daniel Cargnin
(66kg), campeão mundial júnior de
2017, completaram o esquadrão brasileiro que venceu por 4 a 1. O veterano
Antonio Ciano (81kg) foi o responsável pela única vitória da Azzurra..
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Realizado desde 2006, o SuperDesafio BRA se consolidou no calendário nacional da Confederação
Brasileira de Judô, numa parceria com o Bradesco,
patrocinador máster da CBJ. Já teve 37 edições, trazen-
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